
PASSPORT - DET NYE SYSTEM TIL AT GENOPBYGGE OG BESKYTTE HÅRET  
Passport er et system der i 2 step arbejder i synergi med at genopbygge & beskytte håret.  
Enten alene eller ved kemiske behandlinger. 
Passport AGERER SOM ET PAS der trænger dybt ind i håret ved at opbygge nye bindinger og 
forhindrer samtidig, at de eksisterende svovl broer brækker. 
Det komprimerer og forsegler hårfibrene og styrker de eksisterende. Tilfører elasticitet og stabiliserer 
fugtbalancen så håret bliver mere fyldigt og blankt. 
Passport har flere anvendelsesmuligheder på salonen: 
Beskyttelse af håret under kemiske behandlinger, som eks.vis farvning, lysning, permanent eller 
glatning eller som en total genopbyggende kurbehandling. 

   
PASSPORT COMPLEX 
En innovativ højteknologisk formel der kombinerer: 
1. RAVSYRE fremstillet af det fineste rav der opretholder den naturlige fugtbalance i hovedbunden og 
styrker håret fra rod til spids, samtidig med at håret bliver mere blankt.  
2. HYDRA-LUX: Et nyt teknologisk complex der omkranser håret og bevarer dets naturlige 
fugtbalance og giver det derved forøget fylde, glans og volume. 
ZERO-IMPACT FORMULA 
Speciel formel med respekt for både helbred og miljø, uden Parabener, Sulphater, EDTA, Petroleum, 
Formaldehyd eller farvestoffer, der derfor er meget mere skånsom for huden og håret. 
 
PRODUKT: 
PASSPORT STEP 1 
Regenererende væske der komprimerer håret, giver fylde og elasticitet. Med dens ultra dybe action, 
gennemtrænger den hårets fibre og komprimerer ion-bindingerne. 
PASSPORT STEP 2 
Regenererende creme der forsegler håret, lukker skællaget og holder de aktive ingredienser inde i håret.  
Den dybdeplejer hårets fibre og komprimerer ion-bindingerne ved at kreere en intercellulær cement. 
OBS: 
Brug af kun STEP 2 produktet, giver ikke den samme effekt.  
Synergien mellem de 2 STEP er blevet designet til netop at yde den bedst mulige performance. 

    



BEHANDLING OG BRUGSANVISNING 
1) FARVE BEHANDLING 2) LYSNING/AFBLEGNING 
3) PERMANENT/GLATNING  4) GENOPBYGGENDE KURBEHANDLING 
 
1) FARVEBEHANDLING MED BEIZE/OXYGEN 
- Tilføj 0,5 ml PASSPORT STEP 1 for hver 10 g af farve cremen. 
OBS – Bland kun Passport i den farveblanding der skal benyttes på længder og spidser. Ikke i den 
blanding der skal bruges på roden, da den er sund. 
- Indvirkningstid som normalt. 
- Skyl håret og vask med shampoo 
- Påfør på vådt hår PASSPORT Step 2 i en passende mængde for at mætte håret fra rod til spids og 
friser det ind i håret. Dette step er for at fortsætte genopbygningen af håret der er blevet sensitivt efter 
den tekniske behandling.  
- Indvirkningstid 5-10 minuter. 
- Skyl og efterfølgende styles håret  
OBS: Brug af Beize/ Oxygen: 
Brug altid en Beize/Oxygen højere end normalt.  
Eks.vis en 6%/20vol hvor du normalt ville bruge en 3%/10vol  
 
2) LYSNING/AFBLEGNING 
- Tilføj 3 ml PASSPORT STEP 1 for hver 10 g LYSNINGSPULVER eller CREME. 
- Indvirkningstid som normalt  
- Skyl håret og vask med shampoo 
- Påfør på vådt hår PASSPORT Step 2 i en passende mængde for at mætte håret fra rod til spids og 
friser det ind i håret. Dette step er for at fortsætte genopbygningen af håret der er blevet sensitivt efter 
den tekniske behandling.  
- Indvirkningstid 5-10 minuter. 
- Skyl og efterfølgende styles håret  
OBS: Brug af Beize/ Oxygen: 
Brug altid en Beize/Oxygen højere end normalt.  
Eks.vis en 6%/20vol hvor du normalt ville bruge en 3%/10vol  
 
3) PERMANENT/GLATNING 
- Behandlingen gennemføres helt som normalt og efterfølgende den grundige skylning, 
håndklædetøres håret.  
- Bland 5 ml PASSPORT STEP 1 med 15 ml STEP 2 
- Påføres forsigtigt håret fra rod til spids - ved permanent krammes det ind - ved glatning friseres det 
ind 
- Indvirkningstid 5 minutter 
- Skyl grundigt og håret tørres 
 
4) GENOPBYGGENDE KURBEHANDLING 
- Fugt det rene hår med en vandsprøjte 
- Bland 10 ml PASSPORT STEP 1 med 15 ml STEP 2. Mængden kan variere afhængigt af hårets 
længde og porøsitet men blandingen skal altid være 1:1,5. 
- Påfør med pensel fra rod til spids. 
Tildæk håret med en hætte og lad virke i 15 minutter. Benyt evt. supplerende varme der vil 
intensivere behandlingen og vil give endnu dybere indvirkning på håret. 
- Skyl grundigt og vask med genopbyggende shampoo 
- Påfør herefter en genopbyggende hårmaske og lad denne virke yderligere 3 minutter. 
- Skyl grundigt og håret tørres. 


